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Jun´Áurea Costa Bezerra de Carvalho é uma 
das delegadas homenageadas do mês de mar-
ço pelo Delta é Delas, que, como forma de re-
conhecimento, traz a público os desafios e con-
quistas ao longo de seus 15 anos de carreira na 
Polícia Civil do Distrito Federal. 

A goiana, de 44 anos, já foi cartorária e plan-
tonista na 26ª DP e na Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher, além de assessora na 
Corregedoria Geral da Polícia; e hoje afirma que 
a dinamicidade de atividades e a capacidade de 
trazer respostas à sociedade geram a certeza 
de ter escolhido o caminho certo.

Inspirada na trajetória profissional de seu queri-
do pai, o senhor Adão Bomfim Bezerra, enquan-
to Procurador de Justiça do Estado de Goiás, 
Jun´Áurea ingressou na faculdade de Direito, 
a fim de se dedicar a concursos públicos para 
as carreiras jurídicas. Atraída inicialmente pelas 
incomparáveis condições estruturais da PCDF, 
que se destacavam em relação às demais Polí-
cias do Brasil, decidiu por realizar a prova para 
a carreira de delegado de polícia.

“Ao chegar no prédio da UNIP para realizar a 
prova objetiva, me assustei com o mar de can-
didatos no local, mas ergui a cabeça e declarei 
que a minha vaga já estava garantida”, relata a 
ex-concurseira. E assim aconteceu. Jun´Áurea 
foi aprovada em ótima colocação e tomou posse 
em 2006, sendo lotada na 26ª DP, em Samam-
baia Norte. 

Quando pensa neste período, a policial lembra 
de ter sido muito bem recebida pelos colegas de 
unidade, cativando, até hoje, carinho pelo local. 
“Samambaia foi um presente para minha carrei-
ra, pelos desafios que tínhamos que enfrentar 
com grandes investigações visando o combate 
ao tráfico de drogas e a elucidação de homicí-
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dios bárbaros envolvendo em sua maioria os 
jovens da Região Administrativa. Com a equipe 
local “aprendi” a ser polícia”, relembra a entre-
vistada, em clima nostálgico.

Em mais um desafio na carreira, agora na par-
te administrativa da Polícia Civil, a delegada é 
a atual diretora da Divisão de Controle e co-
ordenadora dos Núcleos Integrados de Aten-
dimento à Mulher e do projeto “Caminho das 
Flores”, uma iniciativa que visa a proteção de 
mulheres em situação de vulnerabilidade, víti-
mas de quaisquer tipos de violência. O projeto 
já havia sido iniciado na Região Administrativa 
de Taguatinga, em 2018 e 2019, pela agente de 
polícia Deise Luci Belém de Andrade, que foi 
cedida para a Secretaria de Segurança Públi-
ca; sendo, em janeiro de 2021, assumido por 
Jun´Áurea.

“Durante a minha carreira o que mais me mar-
cou foram as ocorrências policiais que tratavam 
da violência sexual. Uma mulher que tem a sua 
vida exposta a um crime tão bárbaro, chega à 
Delegacia de Polícia muito machucada na alma 
e no físico.  E em razão dessa condição da ví-
tima, exige-se do servidor policial habilidade 
técnica e equilíbrio na condução dos trabalhos 
para se obter provas decisivas que possam au-
xiliar na identificação do autor e preservar essa 
vítima já muito ferida pela violência sofrida”, 
compartilha a policial.
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Em julho de 2020, através da Lei nº 6.631, 
“Caminho das Flores” foi inserido no calendá-
rio oficial de eventos do Distrito Federal, sendo 
elevado à categoria de Projeto Institucional. A 
alteração fez com que o conteúdo passasse por 
reformulações, uma vez que as ações definidas 
em sua execução se estenderiam a todas as 
Regiões Administrativas do DF.

Segundo a delegada, o objetivo é que a corpo-
ração, juntamente com os parceiros e colabo-
radores das diversas Regiões Administrativas 
de Brasília, estabeleça ações baseadas em três 
eixos de atuação: repressão a toda forma de 
violência contra a mulher, valorização da mulher 
e dos colaboradores, e a capacitação de todos 
os atores que contribuem para o enfrentamento 
dos crimes desta natureza, incluindo doméstica 
e familiar.

“A PCDF sempre participou de diversas ações 
relacionadas ao enfrentamento da violência 
contra as mulheres e, por isso, passou a imple-
mentar uma agenda social sobre os eventos re-
alizados de forma a melhor dimensionar sua for-
ça de trabalho e estabelecer o alcance de suas 
atividades”, esclarece a coordenadora. Dessa 
forma, o calendário do projeto compõe uma 
agenda social da Polícia, e está sendo aplicado 
desde o dia 8 de março, data comemorativa do 
Dia Internacional da Mulher; estendendo-se até 
o dia 30 de abril, quando é celebrado o Dia Na-
cional da Mulher.

Entre os eventos que comporão o cronogra-
ma integrado, está a realização da Jornada de 
Qualificação na Rede de Acolhimento à Mulher, 
oferecida em parceria com a Escola Superior da 
Polícia Civil do Distrito Federal; e a entrega sole-
ne do prêmio “Destaque Social”, pensado como 
uma forma de reconhecer a atuação dos vários 
atores que auxiliam a PCDF nas intervenções 
multidisciplinares de apoio àquelas que sofrem 
os mais diversos tipos de agressão. A premia-
ção será em nome de toda a Instituição e está 
prevista para acontecer na data de encerramen-

to do projeto. (Saiba mais acessando o site ht-
tps://www.pcdf.df.gov.br/). 

De maneira geral, Jun´Áurea acredita que o “Ca-
minho das Flores” irá contribuir de forma mais 
efetiva e concreta na transformação de cenários 
de violência e opressão. E conclui: “Fui educada 
para ser independente e nunca sofri por parte 
da família qualquer violência de gênero. Sempre 
cresci acreditando que poderia ser o que eu qui-
sesse, sem discriminação ou rótulos e, assim, 
guio minha carreira. Desejo que todas as mu-
lheres tenham essa oportunidade e acreditem 
em si, como seres humanos cheios de possibili-
dades e inventividades, que todas efetivamente 
possam florescer”.

https://www.pcdf.df.gov.br/)
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